
van 22 t/m 26 februari 2021van 22 t/m 26 februari 2021

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging;

• Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Als je 24 
uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar 
buiten;

• Was je handen goed voor vertrek en na afloop;
• Bij elke activiteit bestaat de mogelijkheid om de 

handen te desinfecteren;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Schud geen handen;
• Medewerkers houden 1,5 meter afstand van 

deelnemende kinderen;
• Kinderen/jongeren tot en met 18 jaar kunnen 

deelnemen zonder afstandsbeperking;
• Geef elkaar de ruimte;
• Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan 

bij de activiteiten, tenzij anders aangegeven.

Veiligheids- en hygiëneregels 
voor iedereen:

@SenWLV 

@senw_lv

@SenWLV

www.senw-lv.nl

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

@goedbezig_lv

IN DE VOORJAARSVAKANTIE HOEF JIJ JE NIET TE VERVELEN!

BRENG JE EIGEN ETEN & DRINKEN MEE!

Donderdag 25 februari 2021

sport-in!
Een superleuke sportdag in de voorjaarsvakantie!

KOM OOK NAAR DE 

n f 6 t/m 9 jaar:
Aanmelden: 9:30
Activiteit: 10:00 tot 12:00

10 t/m 12 jaar:
Aanmelden: 12:30
Activiteit: 13:00 tot 15:00

a Forum Sport (Prins Bern-
hardlaan 242, Voorburg)

a activiteiten@senw-lv.nl

Op donderdag 25 februari is er een Sport-In 

bij voetbalvereniging Forum Sport. Deze 

sportdag is voor kinderen van 6-12 jaar. 

De kinderen maken kennis met maar liefst 

zeven sporten!

De sporten worden gegeven door ervaren 

trainers van verschillende sportverenigingen 

uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. 



Ga jij niet met vakantie, maar wil je wel 
leuke dingen doen!? SenW organiseert in de 
voorjaarsvakantie allerlei activiteiten voor 
iedereen van 4 t/m 12 jaar. Je kunt overal 

gratis aan meedoen. Check dit boekje: er zit 
vast iets tussen wat jij leuk vindt!

• Inschrijven is verplicht. Dit i.v.m. de maatregelen 

rondom het coronavirus;

• Voor iedereen gelden speciale veiligheids- en  

hygiëneregels. Je vindt deze op de achterkant van 

dit boekje. Lees dit goed door;

• Deelname is op eigen risico;

• Bij het inschrijven graag het volgende doorgeven:

 - Naam

 - Leeftijd

 - School

 - Toestemming ouders

 - Mag hij/zij wel of niet op de foto?

 - Telefoonnummer in geval van nood

BELANGRIJK!

Kinderdagverblijven die met een groep kinderen willen deel-
nemen kunnen voor de voorwaarden contact opnemen met 

activiteiten@senw-lv.nl

SPORTIEVE ACTIVITEIT? BRENG JE EIGEN WATER MEE!

Maandag 22 februari 2021

Speurtocht:  
Ontdek je stad! 

Woensdag 24 februari 2021

Sport en Sup

Dinsdag 23 februari 2021

Bouwen: Scheve 
toren van PiSa 

Woensdag 24 februari 2021

Workshop Natuurkunst 
en grafFIti

Vrijdag  26 februari 2021

Footgolf bij de Star

n Ouder en kind

f Je krijgt een specifiek 
timeslot toegewezen

a Stationsplein, Voorburg

a activiteiten@senw-lv.nl

n 8 t/m 12 jaar 

f Groep 1:
Sport 10:00 – 11:00
Omkleden 11:00 – 11:30
Suppen 11:30 – 12:30

Groep 2:
Sport 11:00 – 12:00
Omkleden 12:00 – 12:30
Suppen 12:30 – 13:30.

Groep 3:
Sport 12:00 – 13:00
Omkleden 13:00 – 13:30
Suppen 13:30 – 14:30

a Forum Sport (Prins Bern-
hardlaan 242, Voorburg)

a activiteiten@senw-lv.nl
n Leeftijd 8 t/m 12 jaar

f 11:00 – 12:15 of 
12:45 – 14:00

a SenW (Dobbelaan 4, 
Leidschendam)

a activiteiten@senw-lv.nl

n 4 t/m 12 jaar

f 10.00 – 12.00 

a Buitenplaats Molenwei: 
Stompwijkseweg 27, 
Leidschendam

a activiteiten@senw-lv.nl

n 8 t/m 12 jaar

f Groep 1:
11:00 – 12:00

Groep 2:
12:30 – 13:30

a De Star 51,  
Leidschendam

a activiteiten@senw-lv.nl

Ga terug in de tijd tijdens deze speurtocht 

langs bijzondere plekken in je stad! Leer sa-

men met je ouders, broertje of zusje de rijke 

geschiedenis van Voorburg kennen: van de 

Romeinen tot nu.  

Op deze dag doe je van 

alles. Van bubble voetbal 

tot archery tag. Je sluit de 

dag af met een toffe sup 

les op het water waar je 

gelijk jouw buurt een beet-

je schoonhoudt. Minimaal 

zwemdiploma B (VERPLICHT!). Bij aanmel-

ding je zwemdiploma doorgeven.

Doe mee met deze bouwchallenge! Wie 

bouwt de hoogste scheve Toren van Pisa?

Kom jij ook naar deze 

creatieve workshop op 

het platteland? Samen 

met kunstenares Cis Deyl 

maak je je eigen natuur- 

en graffitikunst!

Footgolf is een enerverende combinatie 

tussen voetbal en golf. Het doel is om de 

bal in zo min mogelijk schoten, onder, 

over, door en langs diverse obstakels 

in de hole te krijgen. Word jij de nieuwe 

footgolf kampioen?

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN  
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

Ouders en andere bezoekers zijn niet 
toegestaan bij de activiteiten.

LET OP: ZWEMDIPLOMA B VERPLICHT!

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER


